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AKTI POGLAVARSTVA
4.

puta tijekom 2008. godine i to u
(travanj/svibanj) i u jesen (listopad/studeni).

proljeće

Članak 5.

Na temelju članka 4. i 5. Zakona o zaštiti
pučanstva od zaraznih bolesti ("Narodne novine" br.
79/07.) i članka 2. Pravilnika o načinu obavljanja
obvezatne dezinfekcije, dezinsekcije i deratizacije
("Narodne novine" br. 35/07.), čl. 4. Odluke o
obvezatnoj deratizaciji, dezinsekciji i dezinfekciji na
području Općine Kršan ("Službeno glasilo Općine
Kršan" br. 3/08) i čl. 7. i 19. Poslovnika Općinskog
poglavarstva Općine Kršan («Službeno glasilo Općine
Kršan» br. 1/02, 01/08), Općinsko poglavarstvo Općine
Kršan na sjednici održanoj dana 09. lipnja 2008.
godine donosi
PROVEDBENI PLAN
obvezatne deratizacije, dezinfekcije i dezinsekcije
na području Općine Kršan za 2008. godinu
Članak 1.
Provedbenim planom obvezatne deratizacije,
dezinsekcije i dezinfekcije na području Općine Kršan,
u daljnjem tekstu (Provedbni plan) utvrđuju se
ovlašteni izvršioci za provođenje obvezatnih mjera
deratizacije, dezinsekcije i dezinfekcije (u daljnjem
tekstu DDD mjere) na području Općine Kršan, vrijeme,
mjesto – lokacije i način provođenja akcija DDD
mjera.
Članak 2.
Obvezatne DDD mjere na području Općine
Kršan u 2008. godini obavljat će ovlaštena osoba Obrt
EKO SERVIS MATIĆ vl. Nikola Matić, Lovrin 80 b,
Pazin.
Članak 3.
Obvezatne DDD mjere na području Općine
Kršan u 2008. godini obavljat će ovlaštena osoba Obrta
EKO SERVIS MATIĆ vl. Nikola Matić, Lovrin 80 b,
Pazin na sljedećim lokacijama:
- mjere deratizacije i dezinsekcija u naseljima Plomin,
Plomin Luka, Vozilići, Potpićan, Čepić, Kršan,
Blaškovići, Kožljak , Šušnjevica,
- mjere dezinfekcije: i to dezinfekcija vode u objektu
za javnu vodoopskrbu pitkom vodom – javna cisterna u
Starom gradu Kršan.
Članak 4.
DDD mjere provest će se na lokacijama
utvrđenim u članku 3. na području Općine Kršan dva

Akcije preventivne deratizacije provode se
izlaganjem
zatrovanih
mamaca
na
osnovi
antikoagulanta I. i II. generacije sa djelatnim tvarima
bromadiolon, klorfacionon i kumatetralil na biljnom
nosaču kod kojih je mogućnost neciljanom trovanja
vrlo mala, a koriste se i pomoćna sredstva (ljepilo).
Mamci na bazi djelatne tvari klofacinon ne smiju se
upotrebljavati u blizini vodotoka. Pri izvođenju
deratizacije kanalizacijskog sustava mamci moraju biti
vezani na pocinčanu žicu.
Dezinsekcija se provodi kroz edukativne
akcije (dijeljenje letaka, savjeta i uputa stanovnicima,
akcije uništavanja larvi komaraca zasipavanjem
larvicidima mjesta pogodna za razvoj larvi i
uništavanjem odraslih oblika metodom orošavanja ili
zamagljivanja insekticidima namijenjenim za takvu
uporabu.
Akcije provode stručni djelatnici ovlaštene
osobe Obrta EKO SERVIS MATIĆ vl. Nikola Matić,
Lovrin 80 b, Pazin
Izvođač je dužan prije početka provođenja
akcija obavijestiti građanstvo o početku i trajanju
akcije tiskanim obavijestima preko javnih glasila ili
oglasnih ploča Općine Kršan, pismeno obavijesti
nadležnog sanitarnog inspektora i nadležni Županijski
zavod za javno zdravstvo radi provedbe nadzora
sukladno Zakonu. Izvođač je također dužan po svakom
izvršenom poslu sačiniti izvješće i dostaviti ga
Poglavarstvu Općine Kršan.
Članak 6.
U svrhu realizacije ovog Plana za suradnju sa
izvršiteljima za provođenje DDD mjera zadužuje se s
komunalnim redarom Općine Kršan.
Članak 7.
Ovaj Provedbeni plan primjenjuje se za
2008. godinu, a objavit će u "Službenom glasilu
Općine Kršan".
OPĆINSKO POGLAVARSTVO OPĆINE KRŠAN
KLASA: 022-05/08-01/14
URBROJ: 2144/04-01-08-8
Kršan, 09. lipnja 2008.
Predsjednik
Općinskog poglavarstva
Josip Kontuš, v.r.
------------------------------------------------------------------
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Obrazloženje

AKTI VIJEĆA

10.
Temeljem članka 13a. Zakona o komunalnom
gospodarstvu ("Narodne novine" br. 26/03-pročišćeni
tekst, 82/04, 110/04, 178/04), članka 202. Zakona o
općem upravnom postupku ("Narodne novine" br.
53/91, 103/96.), članka 19. Statuta Općine Kršan
("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 2/06.) i članka
14. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se na
području Općine Kršan mogu obavljati temeljem
pisanog ugovora ("Službeno glasilo Općine Kršan" br.
2/03.), u postupku po upućenom pozivu za podnošenje
ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja
javnih površina – košnja trave na području Općine
Kršan temeljem pisanog ugovora, Općinsko vijeće
Općine Kršan je na sjednici održanoj dana 30. svibnja
2008. godine donijelo
ODLUKU
o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje
komunalne djelatnosti
održavanja javnih površina
- košnja trave na temelju ugovora
1. Tvrtka "Entrada" d.o.o. iz Šušnjevice, Letaj
2, izabire se u svrhu obavljanja komunalne djelatnosti
održavanja javnih površina - košnju trave na području
Općine Kršan na temelju ugovora.
2. Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova
održavanja javnih površina - košnju trave na području
Općine Kršan zaključuje se na vrijeme od 1 godine,
računajući od dana njegova sklapanja.
3. Tvrtka "Entrada" d.o.o. Šušnjevica dužna je
pri obavljanju poslova koji joj se ovom odlukom
povjeravaju pridržavati se cijena izraženih u svojoj
ponudi od 01. travnja 2008. godine, koja je dostavljena
temeljem upućenog joj poziva za podnošenje ponuda.
4. Na temelju ove odluke Općina Kršan i
društvo "Entrada" d.o.o. Šušnjevica sklopit će ugovor
sukladno toč.2.
5. Ova se odluka dostavlja kandidatima koji su
uputili ponudu na dostavljeni im poziv za podnošenje
ponuda u svrhu obavljanja komunalnih poslova
održavanja javnih površina - košnja trave na temelju
ugovora, a objavit će se i u "Službenom glasilu Općine
Kršan".

Općinsko poglavarstvo Općine Kršan je
temeljem ovlaštenja iz čl. 6. Odluke o komunalnim
djelatnostima koje se na području Općine Kršan mogu
obavljati temeljem pisanog ugovora ("Službeno glasilo
Općine Kršan" br. 2/03.) - u daljnjem tekstu: Odluka,
uputilo poziv za podnošenje ponuda za obavljanje
komunalne djelatnosti održavanja javnih površina košnju trave.
Poziv je sukladno čl. 8. Odluke upućen na
adresu trojice kandidata: "Entrada" d.o.o. Šušnjevica,
društvu «Dives» d.o.o Ripenda Kras, Labin i te Obrtu
"Dubralexa" Kršan, Pristav 90, vl. Đorđić Duško, a
objavljen je i na oglasnoj ploči Općine Kršan. U
dozvoljenom roku, tj. u roku 15 dana od dana primitka
poziva za podnošenje ponuda na poziv je pristigla 1
ponuda, i to ponuda društva "Entrada" d.o.o.
Šušnjevica, Letaj 2.
Putem oglasne ploče Općine Kršan ponuđači
su obaviješteni o tome da će Povjerenstvo za
prikupljanje ponuda izvršiti otvaranje ponuda pristiglih
na natječaj dana 11. travnja 2008. godine (petak), s
početkom u 08,00 sati. Ponuđač nije prisustvovao
otvaranju ponuda.
Pregledom, ocjenom i usporedbom pristiglih ponuda
Povjerenstvo je utvrdilo da ponuđač "Entrada" d.o.o.
Šušnjevica,
Letaj
2,
ima
svu
traženu
dokumentaciju, tj:
- prijavu na natječaj s podacima o nazivu, adresi i
sjedištu ponuditelja, broj telefona i telefaksa, Mat.
broj, broj žiro računa,
- naznaku djelatnosti za koju se ponuditelj javlja
na poziv – ponuda za održavanje javnih zelenih
površina- košnja trave,
- specifikaciju (cjenik) poslova odnosno usluga sa
cijenama iskazanim bez PDV-a, a PDV je iskazan
zasebno iza cijene, Iznos navedene ponude je
32.307,00 kn bez PDV-a odnosno 39.831,40 kn
sa PDV-om,
- izvadak iz sudskog registra - elektronički ispis
ovjeren od javnog bilježnika od 02. 04. 2008.
godine, iz kojeg je vidljivo da je ponuditelj
registriran za obavljanje komunalne djelatnosti
(održavanje zelenih površina),
- potvrdu Porezne uprave, PU Pazin, Ispostava
Labin o plaćenim porezima te doprinosima od 25.
03. 2008. godine, iz koje je vidljivo da nema
nepodmirenih obveza po osnovi javnih davanja,
- uvjerenje Općine Kršan o podmirenim svim
obvezama prema Općini Kršan od 31. 03. 2008.
godine,
- potvrda Općinskog suda u Labinu Broj: Kr-II211/08 od 26. 03. 2008. godine o nekažnjavanju
odgovorne osobe – Josipa Kontuš,
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-

-

referenca tvrtke, popis opreme, poslovnog
prostora, opis dosadašnjih poslova koje je obrt
obavljao,
izjavu o prihvaćanju obveze poduzimanja mjere
zaštite okoliša,
bjanko zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika
na iznos od 10.000,00 kuna,
izjava o prihvaćanju roka važenja ponude na 60
dana od dana otvaranja ponuda,
izjavu o prihvaćanju plaćanja izvršenih poslova
virmanskim putem u roku 30 dana od dostave
privremene i okončane situacije ovjerene od
predstavnika Općine Kršan.

Shodno uvjetima iz poziva utvrđeno je da je ponuda
ovog društva prihvatljiva i pravovaljana.
Povjerenstvo je temeljem svega naprijed
navedenog Poglavarstvu predložilo da se obavljanje
komunalnih poslova održavanja javnih površina
(košnja trave) na temelju ugovora povjerava tvrtki
"Entrada" d.o.o. Šušnjevica, Letaj, kao jedinom i
prihvatljivom kandidatu, čija je ponuda pravovaljana.
Općinsko poglavarstvo je na sjednici održanoj
dana 18. travnja 2008. godine razmatralo zapisnik
Povjerenstva za provedbu postupka prikupljanja
ponuda u svrhu obavljanja komunalne djelatnosti
održavanja javnih površina - košnje trave na području
Općine Kršan temeljem ugovora, pa je sukladno čl. 9.
st. 3. i čl. 13. st.2. Odluke predložilo Vijeću da se
obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih
površina - košnja trave na temelju ugovora povjerava
tvrtki "Entrada" d.o.o. Šušnjevica, Letaj, kao
jedinom sposobnom ponuđaču, čija je ponuda
prihvatljiva i pravovaljana.
Stoga je primjenom čl. 14. Odluke riješeno kao u
izreci.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove odluke ne može se izjaviti žalba ali
se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće
se tužbom, a rješava ga Upravni sud Hrvatske. Tužba
radi pokretanja upravnog spora može se podnijeti u
roku od 30 dana od dana dostave ove odluke
strankama. Tužba se predaje sudu neposredno ili mu se
šalje poštom.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN
KLASA: UP/Io-021-05/08-01/1
URBROJ: 2144/04-05-08-1
Kršan, 30. svibnja 2008.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Vuksan, v.r.
-------------------------------------------------------------------

11.
Temeljem članka 13a. Zakona o komunalnom
gospodarstvu ("Narodne novine" br. 26/03-pročišćeni
tekst, 82/04, 110/04, 178/04), članka 202. Zakona o
općem upravnom postupku ("Narodne novine" br.
53/91, 103/96.), članka 19. Statuta Općine Kršan
("Službeno glasilo Općine Kršan" br. 2/06.) i članka
14. Odluke o komunalnim djelatnostima koje se na
području Općine Kršan mogu obavljati temeljem
pisanog ugovora ("Službeno glasilo Općine Kršan" br.
2/03.), u postupku po upućenom pozivu za podnošenje
ponuda za obavljanje komunalne djelatnosti održavanja
javnih površina - uređenje živica na području Općine
Kršan temeljem pisanog ugovora, Općinsko vijeće
Općine Kršan je na sjednici održanoj dana 30. svibnja
2008. godine donijelo
ODLUKU
o izboru osobe kojoj se povjerava obavljanje
komunalne djelatnosti
održavanja javnih površina
- uređenje živica na temelju ugovora
1. Obrt za komunalne usluge održavanje
puteva «Put» vl. Benazić Silvano iz Potpićna,
Dumbrova 3, izabire se u svrhu obavljanja komunalne
djelatnosti održavanja javnih površina - uređenje živica
na području Općine Kršan na temelju ugovora.
2. Ugovor o povjeravanju komunalnih poslova
održavanja javnih površina - uređenje živica na
području Općine Kršan zaključuje se na vrijeme od 1
godine, računajući od dana njegova sklapanja.
3. Obrt «Put» iz Potpićna dužan je pri
obavljanju poslova koji mu se ovom odlukom
povjeravaju pridržavati se cijena izraženih u svojoj
ponudi od 02. travnja 2008. godine, koja je dostavljena
temeljem upućenog mu poziva za podnošenje ponuda.
4. Na temelju ove odluke Općina Kršan i obrt
«Put» iz Potpićna sklopit će ugovor sukladno toč.2.
5. Ova se odluka dostavlja kandidatima koji su
uputili ponudu na dostavljeni im poziv za podnošenje
ponuda u svrhu obavljanja komunalnih poslova
održavanja javnih površina - uređenje živica na temelju
ugovora, a objavit će se i u "Službenom glasilu Općine
Kršan".
Obrazloženje
Općinsko poglavarstvo Općine Kršan je
temeljem ovlaštenja iz čl. 6. Odluke o komunalnim
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djelatnostima koje se na području Općine Kršan mogu
obavljati temeljem pisanog ugovora ("Službeno glasilo
Općine Kršan" br. 2/03.) - u daljnjem tekstu: Odluka,
uputilo poziv za podnošenje ponuda za obavljanje
komunalne djelatnosti održavanja javnih površina uređenje živica.
Poziv je sukladno čl. 8. Odluke upućen na adresu
trojice kandidata: Obrt «Put», vl. Silvano Benazić,
Benazići 101, Pićan, društvu «Istarske ceste» d.o.o.
Partizanski put 140, Pula i Zajedničkom obrtu «Krt»,
vl. Franko i Livija Krt, Gradinje 4, Oprtalj, Livade, a
objavljen je i na oglasnoj ploči Općine Kršan. Do
zadnjeg dana za podnošenje ponuda na poziv pristigle
su 2 ponude. Putem oglasne ploče Općine Kršan
ponuđači su obaviješteni o tome da će Povjerenstvo za
prikupljanje ponuda izvršiti otvaranje ponuda pristiglih
na natječaj dana 14. travnja 2008. godine (ponedjeljak),
s početkom u 11,00 sati.
U dozvoljenom roku, tj. u roku 15 dana od dana
primitka poziva za podnošenje ponuda na poziv su
pristigle 2 ponude, i to ponuda od Zajedničkog obrta
«Krt», vl. Franko i Livija Krt, Gradinje 4, Oprtalj,
Livade i Obrta «Put», vl. Silvano Benazić, Dumbrova
3, Potpićan.
Od navedenih ponuđača niti jedan nije prisustvovao
otvaranju ponuda koje su pristigle.
Pregledom, ocjenom i usporedbom pristiglih ponuda
Povjerenstvo je utvrdilo da ponuđač Zajednički Obrt
«Krt» vl. Livije i Franka Krt iz Livada, Gradinje
4/1, ima svu traženu dokumentaciju, tj:
- ponudu s podacima o nazivu, adresi i sjedištu
ponuditelja, broj telefona i telefaksa, MB/JMBG,
žiro-račun,
- naznaku djelatnosti za koju se ponuditelj javlja na
poziv,
obavljanje
komunalne
djelatnosti
održavanja javnih površina – uređenje živica,
- specifikaciju odnosno ispunjeni troškovnik u
iznosu od 130.870,00 kn bez PDV-a, a ukupna
cijena sa PDV-om u iznosu od 159.661,40 kn,
- izvadak iz obrtnog registra izdanog od strane
Ureda državne uprave u Istarskoj Županiji, Služba
za gospodarstvo, Ispostava Umag od 16. studeni
2007. godine i preslika obrtnice,
- potvrda izdana od Ministarstva financija –
Porezna uprava, Područni ured Pazin, Ispostava
Umag od 01. travnja 2008. godine, iz kojeg je
vidljivo da nema dugovanja,
- uvjerenje od 25. ožujka 2008. godine izdani od
strane Općine Kršan o podmirenim
svim
obvezama prema Općini Kršan,
- izjava o nekažnjavanju za Franka i Liviju Krt
ovjerena kod javnog bilježnika dana 21. ožujka
2008. godine,
- reference tvrtke za obavljanje komunalne
djelatnosti za koju ponuditelj podnosi ponudu, tj.

popis opreme, broj i struktura djelatnika,
dosadašnji poslovi koje je obavljao, (popis
jedinica lokalne samouprave), popis dugotrajne
imovine,
- izjavu o prihvaćanju obveze poduzimanja mjere
zaštite okoliša,
- bianco zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika
na iznos od 10.000,00 kn,
- izjava o prihvaćanju roka važenja ponude na 60
dana od dana otvaranja ponuda,
- izjavu o prihvaćanju plaćanja izvršenih poslova
virmanskim putem u roku 30 dana od dostave
privremene i okončane situacije ovjerene od
predstavnika Općine Kršan.
Shodno uvjetima iz poziva utvrđeno je da je ponuda
ovog Obrta prihvatljiva i pravovaljana.
Nadalje je utvrđeno da drugi ponuđač Obrt za
komunalne usluge održavanje puteva «Put» vl.
Benazić Silvano iz Potpićna, Dumbova 3, ima svu
traženu dokumentaciju, tj:
- ponudu s podacima o nazivu, adresi i sjedištu
ponuditelja, broj telefona i telefaksa, MB/JMBG,
žiro-račun,
- naznaku djelatnosti za koju se ponuditelj javlja na
poziv,
obavljanje
komunalne
djelatnosti
održavanja javnih površina – uređenje živica,
- specifikaciju odnosno ispunjeni troškovnik u
iznosu od 116.820,00 kn bez PDV-a, a ukupna
cijena sa PDV-om u iznosu od 142.520,00 kn,
- izvadak iz obrtnog registra izdanog od strane
Ureda državne uprave u Istarskoj Županiji, Služba
za gospodarstvo, Ispostava Labin od 25. ožujka.
2008. godine i preslika obrtnice,
- potvrda izdana od Ministarstva financija –
Porezna uprava, Područni ured Pazin, Ispostava
Labin od 26. 03. 2008. godine, iz kojeg je
vidljivo da nema dugovanja,
- uvjerenje od 31. 03. 2008. godine izdani od strane
Općine Kršan o podmirenim svim obvezama
prema Općini Kršan,
- potvrdu Općinskog suda u Labinu, Broj: Kr-II206/08 od 26. ožujka 2008. godine, za Silvana
Benazića i izjava o nekažnjavanju ovjerena kod
javnog bilježnika dana 03. travnja 2008. godine,
- reference tvrtke za obavljanje komunalne
djelatnosti za koju ponuditelj podnosi ponudu, tj.
popis opreme, broj i struktura djelatnika,
dosadašnji poslovi koje je obavljao, (popis
jedinica lokalne samouprave), popis dugotrajne
imovine,
- izjavu o prihvaćanju obveze poduzimanja mjere
zaštite okoliša,
- bianco zadužnica ovjerena kod javnog bilježnika
na iznos od 10.000,00 kn,
- izjava o prihvaćanju roka važenja ponude na 60
dana od dana otvaranja ponuda,
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izjavu o prihvaćanju plaćanja izvršenih poslova
virmanskim putem u roku 30 dana od dostave
privremene i okončane situacije ovjerene od
predstavnika Općine Kršan.
Shodno uvjetima iz poziva utvrđeno je da je ponuda
ovog Obrta prihvatljiva i pravovaljana.
Među prihvatljivim ponudama dostavljenim
od Obrta za komunalne usluge održavanje puteva
«Put» vl. Benazić Silvano iz Potpićna, Dumbova 3 i
Zajedničkog Obrta «Krt» vl. Livije i Franka Krt iz
Livada, Gradinje 4/1, kao povoljnija ponuda u skladu s
čl.5. st.1. Odluke izabrana je ponuda Obrta «PUT», te
je Povjerenstvo je temeljem svega naprijed navedenog
Poglavarstvu predložilo da se obavljanje komunalnih
poslova održavanja javnih površina – uređenje živica
na temelju ugovora povjerava Obrtu za komunalne
usluge održavanje puteva «Put» vl. Benazić Silvano iz
Potpićna, Dumbrova 3, kao najpovoljnijem kandidatu,
čija je ponuda pravovaljana.
Općinsko poglavarstvo je na sjednici održanoj
dana 18. travnja 2008. godine razmatralo zapisnik
Povjerenstva za provedbu postupka prikupljanja
ponuda u svrhu obavljanja komunalne djelatnosti
održavanja javnih površina – uređenje živica na
području Općine Kršan temeljem ugovora, pa je
sukladno čl. 9. st. 3. Odluke predložilo Vijeću da se
obavljanje komunalnih poslova održavanja javnih

površina - košnja trave na temelju ugovora povjerava
Obrtu za komunalne usluge održavanje puteva «Put»
vl. Benazić Silvano iz Potpićna, Dumbrova 3, kao
najpovoljnijem ponuđaču, čija je ponuda prihvatljiva i
pravovaljana.
Stoga je primjenom čl. 14. Odluke riješeno
kao u izreci.
Uputa o pravnom lijeku:
Protiv ove odluke ne može se izjaviti žalba ali
se može pokrenuti upravni spor. Upravni spor pokreće
se tužbom, a rješava ga Upravni sud Hrvatske. Tužba
radi pokretanja upravnog spora može se podnijeti u
roku od 30 dana od dana dostave ove odluke
strankama. Tužba se predaje sudu neposredno ili mu se
šalje poštom.
OPĆINSKO VIJEĆE OPĆINE KRŠAN
KLASA: UP/Io-021-05/08-01/1
URBROJ: 2144/04-05-08-2
Kršan, 30. svibnja 2008.
Predsjednik
Općinskog vijeća
Nikola Vuksan, v.r.
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